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A9.4 Metodologie de evaluare, 

reevaluare, acreditare, reacreditare,  

monitorizare a îngrijirilor paliative la 

domiciliu si in ambulator

o
ct

 2
0

2
1

A14.1 Manualul calității în îngrijiri 

paliative (proces acreditare & 

protocoale, proceduri)

ap
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2
1

A9.1 Standarde x 3 de 

calitate în îngrijiri paliative 

(domiciliu, ambulatoriu, 

reviz- up)
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A5.2 Ghid - dotari minime 

necesare serviilor de 

îngrijiri paliative 
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A15.1 Manualul calității în îngrijirile la 

domiciliu (standarde de calitate și 

mecanismul de acreditare)

o
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2
2

A10.3 Metodologie de evaluare, 

reevaluare, acreditare, reacreditare, 

monitorizarea a serviciilor de îngrijiri la 

domiciliu

o
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2
1 Manualul evaluatorului ANMCS în 

îngrijiri paliative (sesiuni formare 

A14.4) iu
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0
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2 8 metodologii

8 manuale, ghiduri, 

standarde, matrici costuri
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A9.3 Metodologie de recunoastere a 

organismelor de formare a personalului 

in managementul calitatii serviciilor de 

îngrijire paliativă d
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A10.1 Metodologie de recunoastere a 

organismelor de formare a personalului 

în managementul calității serviciilor de 

îngrijiri la domiciliu o
ct

 2
0

2
2

A10.2 Metodologie pentru formarea 

personalului specializat in domeniul 

managementului calitatii serviciilor de 

îngrijiri la domiciliu

A14.2 Sesiuni instruire standarde ÎP 

personal clinic execuție

8 (1 zi) x 10 pers = 80 pers

apr-sept 2021

A14.4 Sesiuni formare în ÎP pt 

evaluatori AMNCS (si A14.3 Programa) 

8 x 25 pers = 200 pers

sept 2021- iun 2022

A14.5. Cursuri ÎP județene- personal 

unitati sanitare

40 (3 zile) x 20 pers = 800 pers

apr 2021- febr 2023

A6.6 Sesiuni de lucru PNÎP regionale 

(centre pilot)- MS, MMJS, ANMCS, CNAS 

+ DSP, CJ, CJAS

8 x 10 pers = 80 pers

ian-apr 2022

A6.8 Videoconferinte PNÎP 

regionale (centre pilot)- CJ, 

spitale judetene, regionale 

 8 x 20 pers = 160 pers

mai- aug 2022

A8.3 Videoconferinte PNÎD 

regionale - MS, MMJS, 

ANMCS, CNAS + DSP, CJ, 

CJAS, AJPIS

 8 x 10 pers = 80 pers

mai 2022- febr 2023
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A5.1 Studiu pentru stabilirea 

oportunitatilor de amplasare de noi 

servicii de ingrijiri paliative in diferite 

locatii

8 centre pilot 

de îngrijiri paliative
(A5.3 mart 2021- febr 2023)
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A7.1 Studiu de evaluare a nevoii de 

îngrijiri la domiciliu pe termen lung în 

populația României
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A3.2 Studiu modele internaționale 

funcționale în îngrijirile paliative în 

diferite locații & impact  implementare 

în România
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0
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1 A3.3 Studiu evaluare grad de 

acoperire a nevoii de îngrijiri paliative 
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2
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2
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A6.1 Studiu identificare modele 

internaționale de finanțare pentru 

îngrijirile paliative 
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A6.2 Matrice costuri și mecanisme 

finanțare pentru îngrijiri paliative 

(domiciliu, ambulator, up) Se
p

-2
1
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 2
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A6.4 Analiză cost-beneficiu a eficienței 

serviciilor de îngrijiri paliative ap
r 

2
0

2
1
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A6.5 Diseminare raport analiză a 

impactului financiar al PNÎP

iunie 2022- febr 2023

A6.7 Diseminare PNÎP

ian- iunie 2022

A9.2 Diseminare standarde 

calitate ÎP

mai 2021- apr 2022

2 campanii (regională, 

națională)

1 website PalPlan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CALITATEîngrijiri paliative îngrijiri la domiciliu

40 cursuri 

48 sesiuni de formare/instruire pentru

1520 profesioniști din sănătate

Proiect PalPlan: SIPOCA 733/ MySMIT 129439

Durata: aprilie 2020 - februarie 2023 (36 luni)

Buget: 25.199.011,71 lei

Coordonator: Ministerul Sănătății 

Parteneri: HOSPICE Casa Speranței, Autoritatea Națională de Management 

al Calității în Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale.

www.palplan.ro (indisponibil)

https://www.facebook.com/Pal-Plan-Cod-Sipoca-733129439-

111502547380159

 1 hartă interactivă a serviciilor de îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu 8 centre pilot de îngrijiri paliative

A11.1 Plan multianual de acreditare a furnizorilor de ID și îngrijiri paliative la domiciliu, a metodologiei, 

termenelor și condițiilor de înscriere a furnizorilor de ID si ingrijiri paliative în procesul de acreditare și 

de planificare a acestora în procesul de evaluare în vederea acreditării

mart 2021- febr 2023 (24 luni)

A11.2 Metodologie pentru desfășurarea unor activități de 

cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate (A4, 

105 pag)

project chart realizat de Laura Iosub- HOSPICE Casa Sperantei, laura.iosub@hospice.ro (22 decembrie 2020)

A13.1 Proiecte de acte normative în vederea corelării legislației naționale privind asigurarea calității serviciilor de 

sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaționale în domeniul îngrijirii paliative și îngrijirii la domiciliu

A13.2 Memorandum de colaborare între autoritatățile centrale implicate în implementarea programului national de 

îngrijiri paliative și în asigurarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu
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Raport de analiza a impactului 

financiar al programului national de 

îngrijiri paliative (A6.5)

A16.1 Cursuri ÎP & ÎD regionale personal decizie

8 (1 zi) x 15 pers = 120 pers

apr-sept 2022

Creșterea capacității instituționale pentru 

dezvoltarea națională coordonată a 

îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu

ACCES FACIL 

LA SERVICII DE 

ÎNGRIJIRE PALIATIVĂ 

ȘI 

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU 

PENTRU PACIENȚI Și FAMILII

Programul Național de dezvoltare 

graduală a îngrijirii la domiciliu 
(A8.1 apr 2021- apr 2022)
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1 A7.2 Studiu evaluare acoperire & 

capacitate furnizori servicii de îngrijiri la 

domiciliu 

Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Elaborarea unui protocol de cercetare cu definire indicatori de colectat si plan de 

implementare

Dezvoltarea/ contractarea unui instrument electronic de colectare a datelor pe 

parcursul implementarii proiectului pilot

Elaborarea unei aplicatii - cerere de inscriere a furnizorilor interesati in participarea 

la modelul pilot si diseminarea informatiei prin site proiect, DSP-uri, si canalele media 

ale partenerilor

Vizite de monitorizare regulate

A8.2 Campania  informare-educație-disemninare PNÎD

NAȚIONALĂ  (public larg, DSP, AJPS, org profesionale, furnizori ID, presa)

clip video/audio, articole, reportaje la caz, conferinte presa, intalniri

mai 2022- febr 2023

A5.4 Campanie informare-educație-disemninare PNÎP

REGIONALĂ- 8 locații centre pilot (public larg, demnitari, autorit. publ centrale) 

clip video/audio, poster, mesh, roll-up, intalniri

dec 2021- febr 2023

A12.2 Studiu al legislatiei internationale relevante in domeniu si identificarea potentialelor modele comune ÎP-ÎD 

(joint models) de finantare si acreditare aplicabile

A11.3 Metodologie informare populație 

Harta interactiva servicii ÎP & ÎD

conferințe de presă autorități locale

iulie-dec 2022

A2.1 Eveniment final 80 pers 

(60 pers- cazare, transport)

ianuarie 2023

Programul Național de 

dezvoltare graduală a îngrijirii 

paliative

 (în unități cu paturi, la domiciliu, 

în ambulatoriu)
(A4.1 ian-dec 2021)

Realizare regulamentului  organizare si functionare, proceduri operationale, 

documente de lucru; agreare contracte de finantare 
Informare si mediatizare proiecte pilot in comunitatea medicala si populatia vizata

Desfasurarea activitatii de ingrijire in centrele pilot

A7.3 Studiu pentru definirea de costuri pe caz de ID, in funcție de categoriile de 

dependența

                                          CERCETARE - EDUCAȚIE- PILOTARE

FINANȚARE- LEGISLAȚIE

9 studii

6 analize, proiecte legislative

Evaluarea nevoii locale privind  dotarile centrelor integrate ambulatoriu cu ingrijiri 

paliative la domiciliu. Dotarea centrelor conform standardelor si ghidurilor elaborate 

in activitatea A5.2. Ministerul Sanatatii va realiza procedura de achizitii pentru 

renovare si echiparea celor 8 centre pilot

Evaluarea activitatii in centrele pilot si raport final de activitate

Selectarea locatiilor pentru proiectele pilot - in fiecare regiune de dezvoltare va fi 

selectata locatia in functie de criterii prestabilite definite la activitatea A5.1

Demersuri legislative si administrative pentru infiintarea serviciilor in noile locatii 

(avize, aprobari, organigrama etc)

Buget finanțare 

servicii de îngrijiri paliative

(A6.3 sept 2020- oct 2022)

A12.1 Analiza a legisilatiei 

romanesti existente privind 

functionarea  serviciilor de 

ingrijri paliative
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PROMOVARE- INFORMARE

Recrutare coordonator centru si personal clinic de ingrijre - Recrutarea si selectia 

personalului- se va face conform legislatiei si normativelor de personal pe serviciile in 

diferite medii. Fundatia Hospice Casa Sperantei, avand expertiza in formarea 

personalului clinic si nonclinic in Sud- Estul Europei, va participa in procesul de 

selectie a personalului


